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#punaisenristinviikko #auttajakurssi 

Mitä? Parannamme lapsiperheiden arjen turvallisuutta kotona. 
• Lapsiperheet heräävät ajattelemaan keinoja parantaa 

arkensa turvallisuutta
• Lapsiperheet oppivat ehkäisemään tapaturmia kotona
• Perheet vahvistavat ensiaputaitojaan osastojen tapahtumissa, 

auttajakursseilla ja somen kautta

Miksi? Lapsiperheet kaipaavat ohjeita arjen turvallisuuden 
parantamiseen ja ensiapuun.

Miten? Osastot järjestävät lapsiperheiden auttajakursseja ja tapahtumia. 
Viestimme arjen turvallisuudesta ja ensiavusta. 
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Mitä viikolla tapahtuu?

1. Osastot järjestävät esittelytapahtumia perheille esimerkiksi 
kirjastoilla ja päiväkodeissa
• Teemana ”Onko kotisi turvallinen?”
• Opastetaan antamaan ensiapua, esimerkiksi tukehtuvan ensiapu nukella
• Kutsutaan mukaan osaston toimintaan

2. Osastot järjestävät lapsiperheiden auttajakursseja
• Lapset ja aikuiset harjoittelevat yhdessä ensiapua
• Uusi toteutusohje ja rastirata lapsiperheille 

3. Viestimme aktiivisesti arjen turvallisuudesta ja ensiavusta
• Kampanjavideo ja muu jaettava somesisältö valtakunnallisilla kanavilla
• Osaston oma viestintä paikkakunnalla



AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

1. Esittelytapahtumat perheille 
esimerkiksi kirjastolla tai päiväkodissa

Tavoite: Parantaa osallistujien kodin turvallisuutta ja ensiaputaitoja

• Helppo toteuttaa 1-2 vapaaehtoisen voimin

• Arjen turvallisuuden tarkistuslistan avulla on helppo 
ottaa kontakti ihmisiin

• Opastakaa ensiapua: esimerkiksi tukehtuvan ensiapu nuken avulla

• Uudella pöytäkolmiolla kampanja näkyviin esittelypisteellä

• Tapahtumassa voi jakaa myös Turvallisesti kotona -tarkistuslistaa ja 
Osaatko auttaa? -selkokielistä turvallisuusopasta
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2. Lapsiperheiden auttajakurssi

• Osastot järjestävät lapsiperheiden 
auttajakursseja

• Paikkana kirjasto, koulu, avoin päiväkoti, 
kerho, perhekahvila

• Ajankohta Punaisen Ristin viikolla tai 
myöhemmin kevään ja kesän aikana

• Toteuttamiseen tarvitaan 2-3 vapaaehtoista, 
kun osallistujia on 20

• Tukena uudet rastikortit ja toteutusohje
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Lapsiperheen auttajakurssin runko

1. Tervetulotoivotus ja kurssin tavoitteet
2. Näytetään mallisuoritukset

• Tajuttoman ensiapu
• Tukehtuvan ensiapu

3. Annetaan ohjeet rastiradalle
4. Harjoitellaan rastiradalla perheittäin /pienryhmissä

• Nenäverenvuoto
• Nivelvamman ensiapu (nilkka)
• 112-sovelluksen lataus
• Tukos hengitysteissä – harjoittelu nukella (yksi ohjaamassa)
• Tajuttoman ensiapu – selällään (yksi ohjaamassa)
• Oman osaston esittely (yksi kertomassa)

5. Yhteinen koonti: miten meni, onko kysymyksiä? 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

6. Palaute kurssista post it -lapuilla
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Muistakaa tiedottaa tapahtumasta

Medialle 

• RedNetistä löytyy huhtikuun aikana tiedotepohja, jonka 
avulla paikallismedian voi kutsua tapahtumaan.

• Paikallis- tai maakuntalehdelle voi ehdottaa lapsiperheen 
auttajakurssin pitämistä lehden lukijoille. Samalla saadaan 
näkyvyyttä tapahtumalle.

RedNetissä ja Omassa 

• Lisätkää tiedot tapahtumista ja kursseista Oma Punainen Risti -
sivuille tai RedNetin tapahtumakalenteriin                                           

• Huolehtikaa, että osaston RedNet-sivuilla on                                                  
ajantasaiset tiedot siitä, miten päästä mukaan                                   
toimintaan. 
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Muistakaa tiedottaa tapahtumasta

• Suoraan lapsiperheille
• Päiväkodin, koulun, kaupan, kirjaston, neuvolan yms. 

ilmoitustauluilla: hyödynnä RedNetin ilmoituspohja

• Paikkakunnan lapsiperheiden someryhmissä, kaupunginosan 
tai paikkakunnan someryhmässä

• Perhekahviloiden tai kerhojen vetäjille, neuvolan henkilökunnalle

• Puskaradiolla
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3. Viestimme aktiivisesti arjen 
turvallisuudesta ja ensiavusta

• Vinkit ja valmiit pohjat osaston viestintään 
löytyvät RedNetistä. 

• Käyttäkää viestinnän suunnitteluun 
Punaisen Ristin viikon suunnittelupohjaa!

• Kampanjaviikolla kannattaa seurata ja 
jakaa Punaisen Ristin valtakunnallisten 
somekanavien sisältöä

• Kampanjavideo – teemana tukehtuvan ensiapu
• Somen jakokuvat viikon teemoista
• Verkkotesti: Oma koti kullan kallis – mutta onko se 

turvallinen?
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Hyvin suunniteltu 
– puoliksi tehty

• Kampanjan suunnittelun tueksi 
osastoille on saatavilla painettu 
Punaisen Ristin viikon 
suunnittelupohja.

• Suunnitelmaan kirjataan yhdessä
• Tavoite
• Mitä?
• Missä?
• Milloin?
• Ketkä tekevät?
• Miten viestitään?
• Miten raportoidaan?



AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Kutsukaa osallistujat auttajiksi

• Kertokaa, missä tapahtumissa osastonne 
ensiapuryhmä ja muut vapaaehtoiset ovat 
paikalla kevään ja kesän aikana.

• Miten osaston toimintaan pääsee mukaan? 
Miten päivystykseen voi tulla 
harjoittelijaksi?

• Mitä tarjoatte lapsille, nuorille ja aikuisille?

• Mitä Punaisen Ristin paikallistoiminnasta 
kiinnostunut saa toiminnasta? 

Kuva: Pasi Leino

Janne Körkkö / SPR
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Näin tilaat kampanjamateriaalit
• Kaikki kampanjan materiaalit voi tilata 

verkosta www.punaisenristinkauppa.fi. 

• Tee tilaukset 23.4.2019 mennessä. 

• Tietoa kampanjasta lähetetään sähköisillä 
uutiskirjeillä, joissa kerrotaan tarkemmin 
mm. materiaaleista ja niiden tilaamisesta. 
Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi on 
jäsenrekisterissä oikein! 

• Kaikki tieto päivitetään myös RedNetiin: 
rednet.punainenristi.fi/viikko

http://www.punaisenristinkauppa.fi/
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Toteutetaan yhdessä mahtava 
Punaisen Ristin viikko!
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